Na temelju članka 3. i 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske
županije(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/09), na prijedlog župana,
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 12. sjednici održanoj 29. lipnja
2010., donijela je

ODLUKU
o plaći župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće župana i
zamjenika župana (u nastavku teksta: dužnosnici).
Članak 2.
Plaća dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%.
Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove
Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u
najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za izračun plaće državnih
dužnosnika, sukladno propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće župana 5,50;
- za obračun plaće zamjenika župana 4,70.
Članak 5.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, druga prava iz radnog odnosa
ostvaruju u skladu s općim propisima o radu te s općim aktima Županije, ako zakonom nije
drugačije propisano.
Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi
pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredbe koje se odnose na plaću
župana i zamjenika župana Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika i djelatnika Splitskodalmatinske županije kojima se sredstva osiguravaju u Županijskom proračunu („Službeni
glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/95, 7/97, 2/99 i 7/01).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.
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